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Gedragscode CSG Liudger 
Gebruik ICT-middelen  

 
CSG Liudger maakt in het onderwijs gebruik van ICT-middelen. Deze middelen zijn in sommige gevallen 
eigendom van de scholengemeenschap en in sommige gevallen eigendom van de gebruiker. In alle 
gevallen willen we dat gebruikers op een verantwoorde manier met ICT-middelen omgaan. Hiervoor 
heeft CSG een gedragscode opgesteld. Als op CSG Liudger gebruik wordt gemaakt van ICT-middelen, dan 
stemt de gebruiker in met deze gedragscode. De gedragscode is ook te vinden op de website 
www.csgliudger.nl. Bij gebleken misbruik van de ICT-middelen en overtreding van deze gedragscode kan 
de schoolleiding de gebruiker een disciplinaire maatregel opleggen. Eventuele schade kan verhaald 
worden op de gebruiker. 
 

ALGEMEEN 
 
- Alle gebruikers gaan op een verantwoorde en zorgvuldige manier om met ICT-middelen. 
- ICT-middelen staan ten dienste van het onderwijs en zijn bedoeld voor een optimaal en efficiënt 

verloop van het onderwijsproces. 
- Het gebruik van ICT-middelen in de les is alleen toegestaan als dit deel uitmaakt van de les. 
- Het gebruik van ICT-middelen ligt in lijn met de onderwijsdoelstellingen of de bedrijfsvoering van 

CSG Liudger en veroorzaakt geen schade aan derden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het ophalen of 
verspreiden van discriminerende of pornografische uitingen niet is toegestaan. Maar ook dat het 
niet is toegestaan om de goede werking van het netwerk te verstoren of de continuïteit van het 
primaire proces in gevaar te brengen. En dat het niet is toegestaan activiteiten te verrichten die de 
goede naam van de school, een medewerker of leerling schaden. 

- Het gebruik van ICT-middelen vindt plaats binnen de grenzen van de wet. Dat betekent dat 
activiteiten zoals diefstal, fraude, ongeautoriseerd binnendringen in computersystemen van derden, 
schending van auteursrechten, valsheid in geschriften of schending van de privacywet verboden zijn. 

- Gebruikers gaan vertrouwelijk met accountgegevens om. Dat betekent dat het uitlenen van of laten 
meekijken met het invoeren van toegangscodes niet is toegestaan. 

- Gebruikers houden zich aan de bepalingen die in de licentieovereenkomsten van programmatuur 
zijn opgenomen. 

 

DAGELIJKS GEBRUIK VAN IPAD OF LAPTOP OP CSG LIUDGER 
 
1. Je neemt je iPad of laptop iedere dag opgeladen mee naar school. 
2. Je neemt de oortjes voor je iPad of laptop iedere dag mee naar school. 
3. Je iPad of laptop staat tijdens de les alleen aan als gebruik gewenst is tijdens de les. Daarbuiten staat 

de iPad of laptop uit of op standby. 
4. Je gaat zorgvuldig om met je iPad of laptop. Dat betekent onder andere: 

-dat je niet onnodig aan de iPad of laptop van een medeleerling komt; 
-dat je ter bescherming van je iPad of laptop gebruik maakt van een goede hoes en tas, ook als je   
over de gang loopt. 

5. Je gaat zorgvuldig om met je accountgegevens van school en je vergrendelt het scherm als je er 
geen gebruik van maakt.  

6. Je gebruikt je iPad of laptop in de les en volgt daarbij de instructies van de docent. Dat betekent dat 
de docent toestemming moet geven voor bijvoorbeeld: 
-filmen en fotograferen met je iPad of laptop 
-het gebruik van de geluidsfunctie op je iPad of laptop. 

http://www.csgliudger.nl/

